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جامعة آل البيت
دائرة العطاءات المركزية				                                       Central Committee for Tender                
شروط ومواصفات العطاء رقم (26/2018) 
توريد وتركيب وتشغيل أجهزة حواسيب شخصية وأجهزة عرض بيانات

أولاً: مواصفات أجهزة الحواسيب الشخصية:

Personal Computer                                                                        Qty  (45)
Form Factor
Ultra Small Form Factor /Tiny /Mini PC or Equivalent with mounting Kit.
The case is mounted behind monitor, and included the mounted kit
Processor 
8th Generation Intel Core i7 
Clock Speed
>= 2.4GHz base freq.
Memory 
>=8GB DDR4 
HDD 
>=1TB SATA 
Chipset
Intel Q chipset
Graphics
>=1GB  Integrated Graphics
Monitor
>=19” LED Backlight Monitor 
(Connection between monitor & PC must be direct without Converter).
Ports 
>= 4 USB 3.0  
1 Ethernet (RJ-45), 1 VGA or DVI,  1 audio in / out
Keyboard & Mouse
USB Arabic / English  Keyboard
USB Optical scroll Mouse with mouse Pad
DVD drive
DVD Super Multi 
Network Interface
10/100/1000 Gigabit interface 
Operating System 
Free Dos (No Operating System)we have Microsoft agreement
Warranty 
Three years Warranty( parts & labor on site)


ثانياً:	أجهزة عرض البيانات:
Multimedia Projector minimum configuration       Qty 10

Technology 
DLP or LCD

Resolution 
XGA 1024 x 768 

Brightness  
2500 ANSI Lumens at least

Contrast Ratio 
2000:1 

Lamp 	
3000 Hour lifetime =<

Installation 
Floor Mount, Ceiling Mount

Input Connections



1 x 15 pin D-sub for RGB Input (Computer)


1 x RCA composite video


1 x Audio jack  (L/R)


1 x Component (separate/shared with RGB)


1 x USB ,HDMI

Output Connections 
1 x Mouse control (USB) 

Power Supply 	
220~240 volt

Cables



RGB Data Cable


MK power cable

Accessories



Remote control with full functionality




Warranty 
3 years


*Note Quote the price for extra lamp 
									       Qty
Ceiling Mount Kit 						10								                  


Manual Projection Screen					10
                  ≈ ±  (200 X 300)


RGB Data Cable (m-m) 15m				10


الشروط الخاصة:
تقدم الأسعار بالدينار الأردني شاملة جميع أنواع الضرائب وشاملة ضريبة المبيعات ومعفاة من الرسوم الجمركية.
	الأسعار تشمل التوريد والتركيب والتشغيل في المواقع التي تحددها الجامعة.
	الجامعة غير مقيدة بأقل الأسعار، ولها الحق في تجزئة العطاء أو إلغائه كلياً أو جزئياً إذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك وفي أي مرحلة من مراحل العطاء، دون أن يكون للمناقصين الحق في المطالبة بأية خسارة أو ضرر ناتج عن ذلك.
	تحديد الماركة والمنشأ والصناعة بشكل واضح ودقيق.
	ضرورة تحديد مدة التسليم من تاريخ التوقيع على قرار الإحالة، ويفضل أن يكون بأقرب مدة ممكنة
	تكون جميع الأجهزة جاهزة للعمل حسب المواصفات المطلوبة وتوريد جميع توصيلاتها وملحقاتها اللازمة للعمل.
	الكميات قابلة للزيادة والنقصان حسب طلب الجامعة.
	يحق للجامعة إلغاء العطاء في أي وقت ودون إبداء الأسباب.
* ضرورة إرفاق (C.D.) يشتمل على عرض الأسعار، بحيث يتم تعبئة الأسعار على نفس دعوة العطاء إلكترونياً (موجودة على برنامج word ضمن صفحة الجامعة الإلكترونية) والمواصفات الفنية لكل بند إلكترونياً. 


